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Instrucció 2/2020, de 15 de març de 2020, per la qual es dicten les mesures de
prevenció a adoptar per part de les persones que treballen o participen en
l’àmbit de les competències de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció,
amb la finalitat d’evitar riscos en la salut deguts a la propagació del CV-19

I.- Competència
Primer.- Aquesta instrucció es dicta a l’empara de l’article 7 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, d’acord amb el qual els òrgans administratius poden emetre instruccions
per a fixar els criteris per a l’aplicació de les normes jurídiques en l’exercici de les
seves funcions.
Segon.- D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 14/2010, del 27 de maig,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, el principi inspirador i
fonamentador de les actuacions públiques ha de ser l’interès superior de l’infant o
l’adolescent. Aquest principi també ha de ser l’inspirador de totes les decisions i
actuacions que es prenguin i de totes les actuacions que l’afecten i que es duguin a
terme, entre d’altres, pels titulars de la tutela o de la guarda i per les institucions
públiques i privades que s’encarreguen de protegir-los i d’assistir-los.
Tercer.- Segons disposa l’article 44 de la Llei 14/2010 anteriorment esmentada, els
infants i els adolescents tenen dret a la promoció, la prevenció i la protecció de la
salut i a l’atenció sanitària. Una de les concrecions d’aquest dret es regula a l’apartat
b) del mateix article, en tant que regula que qualsevol infant o adolescent té dret a
rebre actuacions preventives, amb l’objectiu de prevenir les malalties i les seves
complicacions i disminuir l’exposició a factors de risc per a la salut.
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Quart.- L’article 3 de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció disposa que corresponen a l'Institut Català de
l'Acolliment i de l'Adopció les funcions següents:

a) Fomentar el dret dels infants i adolescents a tenir una família i, per tant, promoure
les mesures d'acolliment familiar en família aliena i l'acolliment preadoptiu, amb la
finalitat

d'atendre

adequadament

l'infant

o

adolescent

en

situació

de

desemparament, procurar el seu desenvolupament integral i, sempre que sigui
possible, afavorir el seu retorn al nucli familiar d'origen.

b) Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de formació i
valoració psicosocial de les persones o famílies que s'ofereixen per a l'acolliment,
per a l'adopció a Catalunya o per a l'adopció internacional d'un infant o d'un
adolescent, i tramitar-ne els expedients.

c) Vetllar perquè els ciutadans tinguin la informació adequada sobre el procés
d'acolliment familiar, tenint en compte les diferents classes d'aquesta, sobre el
procés d'adopció a Catalunya i sobre el procés d'adopció internacional. Per a exercir
aquesta funció, es pot comptar amb la col·laboració dels pares i mares adoptius i
amb la dels acollidors en les qüestions que els concerneixen.

d) Fer el seguiment, directament o per mitjà de les entitats o institucions acreditades,
dels menors que estiguin sota mesures d'acolliment familiar en família aliena o bé en
acolliment preadoptiu fins a la constitució de l'adopció.

e) Fer el seguiment, directament o per mitjà de les entitats o institucions acreditades,
de les persones o famílies acollidores i donar suport tècnic a les famílies adoptives.

2/8

f) Tramitar els processos d'adopció internacional, supervisar aquesta tramitació quan
estigui delegada a les entitats acreditades i fer-ne el seguiment posterior d'acord
amb la legislació de Catalunya i del país d'origen del menor.

g) Tramitar els processos d'adopció d'infants o adolescents desemparats a
Catalunya.

h) Tramitar i formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb altres
administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d'actuació.

i) Fer el seguiment i la supervisió de les entitats col·laboradores en adopció
internacional i les institucions col·laboradores d'integració familiar.

j) Les altres que li atribueixen les lleis.
Cinquè.- El Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de
protecció dels menors desemparats i de l’adopció, modificat parcialment pel Decret
127/1997, de 27 de maig, regula, entre d’altres, l’acolliment familiar, l’adopció així
com aspectes en relació amb la tramitació de l’adopció internacional.
II.- Àmbit d’aplicació
Aquesta Instrucció va adreçada a les persones que treballen o participen en l’àmbit
de les competències de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA).

III.- Objecte
És objecte d’aquesta instrucció l’establiment de mesures de prevenció per part de
les persones que treballen o participen en l’àmbit de les competències de l’Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), amb la finalitat d’evitar riscos en la salut
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deguts a la propagació del CV-19 que s’està produint en el territori de Catalunya o,
si s’escau, pal·liar-ne els efectes en relació amb les persones menors d’edat i joves
que resideixen en aquests establiments així com amb els professionals que els
atenen.

IV.- Entrada en vigor
Aquesta Instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura.

CPISR-1 Signat
digitalment per
C
C AGNÈS CPISR-1
AGNÈS
RUSSIÑ RUSSIÑOL
Data: 2020.03.15
18:39:12 +01'00'
OL
Agnès Russiñol i Amat
Directora de l’Institut Català
de l’Acolliment i de l’Adopció
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Indicacions generals per a les persones que treballen o
participen en l’àmbit de les competències de l’Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció per a la protecció de la
infecció per la COVID-19

Actualitzat: 15.03.2020
Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció

Justificació

El 31 de desembre de 2019, les autoritats de la República Popular de la Xina van
comunicar a l’OMS diversos casos de pneumònia d’etiologia desconeguda a Wuhan,
una ciutat situada a la província xinesa de Hubei. Una setmana més tard van
confirmar que es tractava d’un nou coronavirus que ha estat denominat SARS-CoV2. Igual com altres virus de la família dels coronavirus, aquest virus causa diverses
manifestacions clíniques englobades sota el terme COVID-19, que inclouen quadres
respiratoris que canvien des del refredat comú fins a quadres de pneumònia greu
amb síndrome de destret respiratori, xoc sèptic i fallida multiorgànica. La majoria dels
casos de la COVID-19 notificats fins al moment són quadres lleus.
L’afectació més greu de la COVID-19 es produeix en persones amb patologia
cardiovascular prèvia (sobretot hipertensió i insuficiència cardíaca) i en menys grau
amb patologia respiratòria crònica i diabetis. La mortalitat augmenta amb l’edat.
En tractar-se d’una malaltia transmissible i s’han d’extremar les mesures de
precaució.
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Aquesta instruccions tenen vigència per un període mínim de 15 dies.

Objectiu

Les recomanacions següents tenen com a objectiu evitar la propagació i protegir les
persones que treballen o participen en l’àmbit de les competències de l’Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA).

Totes les mesures que conté aquest document són de caràcter general.
Les situacions excepcionals i casos concrets en que es facin propostes d’actuació
particulars hauran d’estar autoritzades per la Direcció de l’ICAA.

MESURES ESPECÍFIQUES PER A L’INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I DE
L’ADOPCIÓ:


Amb caràcter general es posposen entrevistes, sessions informatives i
formatives grupals i individuals.



Es posposen els acoblaments entre infants i famílies a excepció dels
acolliments d’urgència i diagnòstic o preadoptius quan la procedència del
nadó sigui un hospital.



Les entrevistes de seguiment i visites domiciliàries de seguiments
d’acolliments només es realitzaran en casos d’urgència. Caldrà intensificar el
contacte telefònic o per mitjans telemàtics en la resta de casos.



Els acompanyaments a visites mèdiques només es realitzaran si són
estrictament necessaris i no es poden ajornar per motius de salut.
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Es suspèn l’activitat i les relacions de mentoria.



Es suspenen totes les visites amb les famílies d’origen, com estipula la
instrucció 4/2020, de 15 de març de 2020, per la qual es dicten les mesures a
adoptar pels centres de caràcter residencial de totes les tipologies
dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en
relació amb el CV-19.



Es suspenen les teràpies individuals o grupals ens les quals participen infants
acollits.



Les famílies pendents de viatjar als països d’origen dels seus fills, per
culminar els processos adoptius, hauran de seguir les recomanacions de les
autoritats sanitàries sobre el trànsit internacional de persones en relació amb
brot del nou coronavirus SARS-CoV-2.
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Tota la informació sobre el coronavirus:

Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Material divulgatiu:
https://agora.xtec.cat/ceipsantcliment/wpcontent/uploads/usu630/2020/03/cartell-ciutadania-puc-estar-afectatcoronavirus-A4.pdf

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció per la SARS-CoV-2:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/al
ertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf
Algoritme d’actuació inicial davant de la sospita del SARS-CoV-2:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/al
ertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf
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